Ons reekse is ingedeel in 4 kategorië:

A.
B.
C.
D.

Gemeentes se Identiteit en Roeping

Reekse oor die Heilige Gees

Reekse oor Praktiese Christenskap

Reekse oor gemeentes se Getuienis na buite

A. Reekse oor die Identiteit en Roeping van
gemeentes
1. Ons gemeente as ‘n Oase van Jesusliefde


‘n Fokus op Jesusliefde wat gelowiges behoort uit te lewe begin by hulle
verhouding met God, met hulle gelowiges en met die wêreld daarbuite (Mens
kan dalk die skakel agter elke beskrywing invoeg na die bestelling)

2. Wie is jy en waarheen is jy op pad?


Hierdie is verskillende Bybelstudies van hoe die Here God mense roep en
hoe elkeen in die lewe ‘n eie roeping van God ontvang

3. Respek... hoogtyd!


‘n 6 Weke studie oor RESPEK wat nie iets is wat verdien moet word nie maar
wat God van ons verwag om uit te leef teenoor alle mense

4. Koördinate vir die Koninkryk van God


Wat die Koninkryk van God is en hoe om as ‘n koningskind in die Koninkryk
van God te leef

5. Geheime van ‘n dinamiese Gemeente


Om God te geniet, te loof, sondes te haat, lief is vir mense, gestuurdes na
buite ens.

6. Ons is Vriende in die Here!


Hierdie Bybelstudies fokus op die belangrikheid dat gemeentelede vriende
van God, van wat mekaar en vriende vir die wêreld is. ‘n Klompie
Bybelbesprekings waar gemeentelede opgeroep word om nuwe vriende te
maak.

7. Ons glo in ...


Die Geloofsbelydenis word bestudeer en beter verstaan

B. Reekse oor die Heilige Gees
1. Jesus is tussen ons


Hierdie reeks fokus op meer kennis oor die persoonlike verhouding met die
Heilige Gees – Ons ontmoet die Persoon van die Gees, wat in ons bly, wat
met ons praat, wat ons verras en wat my beker van blydskap laat oorloop

2. God vertrou my


‘n Klompie bybelstudies oor ons RENTMEESTERSKAP wat begin met alles
wat aan die Here behoort en eindig met my finansiële rekenskap teenoor die
Here.

3. Die Koning is my Pa


Hierdie Bybelstudies is ontwerp om ons persoonlike verhouding met God as
Vader te verdiep

4. Kom dans met Skepper Gees (Nie riglyne vir Leiers nie)


Met hierdie Bybelstudies word groepe begelei om te verstaan dat ons in ‘n
NUWE BEDELING leef – die bedeling van die Heilige Gees. Groeplede
gaan die Heilige Gees op ‘n baie persoonlike manier ontdek

5. Jesus my beste-beste Vriend (Nie riglyne vir Leiers nie)


‘n Bybelstudie vir groepe oor Jesus wat gesê het dat ons sy vriende is en wat
sy vriendskap vir ons beteken.

6. Jesus lewe binne my (Nie riglyne vir Leiers nie)


‘n Opwindende ontdekking dat Jesus in sy totaliteit in ons woon en leef

7. Belééf die Here! (Nie riglyne vir Leiers nie)


Dissiplines om nader aan die Here te leef - soos om te smag na Hom, om
sondes te bely, te luister na Hom en te waag om gehoorsaam te wees.

8. Dieper met die Here (Nie riglyne vir Leiers nie)


‘n Bybelstudie riglyn om mense te begelei tot ‘n diep verhouding met die
Here Jesus en sy Gees

C. Reekse oor Praktiese Christenskap
1. Hulle sê… wat sê hulle?


‘n Opwindende 6 weke kursus oor sekularisasie met gesprekke oor:
Individualisme, materialisme, afgode van ons tyd, Plesier en genot bo liefde
vir God

2. God se A-Plan met ons


‘n 40 dae reeks oor temas uit die 6 hoofstukke van Efesiërs

3. 6 Weke in Jesus se geselskap


Ons kyk na ses daaglikse gewoontes wat Jesus gehad het – gewoontes
soos om te kuier, te bid, te genees, te rus, te leer en te dien.

4. Vreugdevol Vry!


‘n 40 dae reeks wat ontwikkel is in samewerking met Bybelmedia en wat
handel oor die REFORMASIE se Sola’s

5. Stories vir Lewe


‘n 40 dae kuier aan die voete van die Here Jesus terwyl Hy gelykenisse
vertel.

6. Jesus se Geheime vir Geluk


‘n Inspirerende reeks Bybelstudies oor die saligsprekinge

7. Hoop wat groei en groei…


Hoop op God is lewende hoop! Hierdie 6 weke is ‘n ontdekking van Jesus
as die Bron van hoop

8. Jesus sê! - Wat?


‘n Klompie Bybelstudies oor opdragte van Jesus wat moeilik is om uit te voer.
‘n Geselsreeks oor vergifnis, liefde vir jou vyand, opdrag om te getuig, ens.

9. Roete 12


Handelinge 12 word in sy geheel in 6 weke bestudeer

10. Safari van liefde


Jesus gee riglyne oor hoe om in liefde te lewe

11. ‘n Nuwe seisoen


Riglyne oor hoe om te vernuwe van depressie na blydskap, wrokke na
vergifnis, vrees na veiligheid ens.

D. Reekse oor ons Getuienis as gemeente
1. ‘n Handvol Geheime


Die reeks is ontwikkel vanuit 1 Petrus 3:15-15 wat ons leer oor: Hoe moet ‘n
dissipel van Jesus wees?

2. Vrymoedig om te Vertel


‘n Dissipelskap reeks oor: Hoekom moet ek gaan vertel oor wat Jesus vir my
beteken?

3. Die Koning se lande is ryp


Hierdie reeks gaan oor Jesus se passie om die groot oes in te samel en dat
ons moet bid vir arbeiders vir die oes.

4. Die 5 G’s van Geloof


‘n 4 weke kursus oor ons geloof



Geroepenes se gesprekke met God, Gestuurdheid en ons Gegrondheid in
Christus

5. Vriende sonder Grense


Vriende skuif gemaksones en kyk uit na vriendskappe met sondaars wat kan
glo. Ware vriende het ‘n hart vir verlorenes.

6. Ons Verkondig Christus


Waar die hart van vol oor Jesus as Gesalfde met wie jy ‘n persoonlike
verhouding kan hê.

7. Iets Spesiaals om te deel


Daar is engele-blydskap in die hemel wanneer iemand op die aarde tot
bekering kom. ‘n Bybelstudie waarin groeplede geïnspireer word oor: Hoe
om jou persoonlike getuienis teenoor ander te deel?

8. Die wêreld smag na...


Toe Jesus Jerusalem ingekom het Hy gehuil oor ‘n wêreld wat nie besef
waarna hulle eintlik smag nie...

 Blaai gerus deur die materiaal deur te klik by
https://www.sageonlinetools.co.za/Render/Index/blrh54

 ONTHOU! Registreer eers as julle ‘n eerste keer deelneem aan
hierdie reekse.

 Kontak te enige tyd vir Jurgens de Jager by
dsjurgens@ngwitrivier.co.za of by 079 292 9545

